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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

ANEXO I  
 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

SETOR/ DEPARTAMENTO: Código do cargo: 

SAÚDE  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Atuar junto à comunidade em programas de saúde da família 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Atuar nos programas de saúde da família organizados no município 
- Atendimento e contato direto com a população 
- Conscientização da comunidade da necessidade de implementação efetiva dos programas 
de saúde 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 
Técnica: 
- Ensino Médio Completo 
 
Comportamental: 
- Organização  
- Facilidade de Comunicação 
- Capacidade de negociação 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Material de escritório, internet, fax, telefone, agenda. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD 

SETOR/ DEPARTAMENTO: Código do cargo: 

SAÚDE 0001 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Auxiliar os odontólogos no atendimento de pacientes. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Instrumentação dos aparelhos necessários ao atendimento de pacientes 
- Esterilização, organização e manuseio dos instrumentos do cirurgião dentista 
- Cuidados com a conservação e higienização com os bens do consultório dentário 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 
Técnica: 
- Técnico auxiliar de cirurgião dentista  
- Ensino Médio 
 
Comportamental: 
- Organização  
- Facilidade de Comunicação 
- Capacidade de negociação 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Material de escritório e consultório dentário. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

SETOR/ DEPARTAMENTO: Código do cargo: 

Saúde 0010 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em unidades como: hospitais, clínicas e outros 
estabelecimentos de assistência médica e domicílios. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Executar ações de enfermagem delegadas e supervisionadas pelos enfermeiros 
- Preparar e esterilizar materiais 
- Realizar ações de promoção, recuperação e reabilitação da saúde individual e coletiva 
- Prestar cuidados de higiene e conforto aos pacientes 
- Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos 
- Ministrar medicamentos  
- Realizar controle hídrico 
- Fazer curativos 
- Colher material para exames laboratoriais 
- Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatório 
- Aplicar vacina em pacientes 
- Fazer atendimento domiciliar 
- Realizar ações para promoção da saúde família 
- Realizar atividades de atendimento ao publico e administrativas, tais como: matrícula, registro e 
arquivo de dados 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

Técnica: 
- Ensino Médio completo 
- Ensino técnico na área de atuação 
- Conhecimento de normas e procedimentos de biossegurança 
 
Comportamental: 
- Capacidade de Atenção 
- Demonstrar capacidade motora fina 
- Demonstrar capacidade de efetuar atendimento humanizado 
- Empatia 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Medicamentos, soro, soluções, seringas, agulhas sondas, algodão, esparadrapo, tubos, catéteres, 
cânulas, aparelho de pressão arterial, termômetro, respirador, cilindro de oxigênio, colar cervical, 
carrinho de parada, estetoscópio, cadeiras de roda, EPI, entre outros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
 

BRAÇAL 

SETOR/ DEPARTAMENTO: Código do cargo: 

ADM 0013 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Atuar nos serviços de limpeza de terrenos públicos, ruas, estradas de rodagem, aterro 
sanitário e logradouros públicos. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Executar limpeza geral, força de trabalho que se destina a executar tarefas manuais de 
caráter simples, que exigem esforço físico; limpar e capinar vias públicas e demais locais onde 
sejam necessários os serviços, mantendo a conservação adequada 
- Conservar ruas, calçadas, guias limpas 
- Carregar e descarregar caminhões com matérias de construção e volumes em geral 
- Auxiliar nos serviços de abertura, aterro, nivelamento e desobstrução de ruas, terrenos e 
estradas 
- Fazer manutenção de carros de todos os setores 
-Fazer Coleta de Lixo Domiciliar em Geral 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 
Técnica: 
- Ensino fundamental incompleto 
 
Comportamental: 
- Agilidade 
- Capacidade de atenção 
- Demonstrar cuidado com sua segurança pessoal 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Caminhão, Trator, roçadeira, vassoura, enxada, entre outros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
 

COLETOR DE LIXO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Coletar detritos sólidos residenciais, industriais e outros do município. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Executar tarefas de coleta de detritos sólidos residenciais, industriais e 
outros, despejando-os em veículos apropriados e descarregando-os em locais 
próprios.  
- Percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, recolhendo 
detritos residenciais, industriais e outros, despejando-o em veículos especiais, 
contribuindo para a limpeza desses locais; 
- Descarregar os detritos coletados no aterro sanitário ou outro local 
determinado. 
- Recolher entulhos de construções colocados nas calçadas, transportando 
para os depósitos apropriados, para garantir a ordem e limpeza das mesmas; - 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
- Trabalham com segurança, utilizando equipamento de proteção individual e 
promovendo a segurança individual e da equipe. 
 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 
Técnica: 
- Ensino fundamental incompleto 
 
Comportamental: 
- Agilidade 
- Capacidade de atenção 
- Demonstrar cuidado com sua segurança pessoal 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Caminhão, vassoura, luvas, entre outros.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
 

Contador 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Atuar na contabilidade municipal. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Planejar e supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, 
analisando-os e orientando seu processamento, inspecionando regularmente; 
- Controlar, proceder, orientar os trabalhos de análise e conciliação do ativo e de 
depreciação de veículos, máquinas, móveis, utensílios e instalações; 
- Organizar e/ou assinar balancetes, balanços e demonstrativos de contas, 
declarações e outras peças ou documentos; 
- Elaborar relatório sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da instituição, 
apresentando dados estatísticos e pareceres técnicos; 
- Assessorar a direção em problemas financeiros, contábeis administrativos e 
orçamentários, dando pareceres à luz da ciência e das práticas contábeis; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato  
- administrar os tributos da empresa;  
- registrar atos e fatos contábeis;  
- controlar o ativo permanente; 
-  gerenciar custos;  
- preparar obrigações acessórias, tais como: declarações acessórias ao fisco, órgãos 
competentes e contribuintes 
-  administra o registro dos livros nos órgãos apropriados;  
- elaborar demonstrações contábeis; prestam consultoria e informações gerenciais; 
realizam auditoria interna e externa; atendem solicitações de órgãos fiscalizadores e 
realizam perícia. 
 
Executar a escrituração através dos lançamentos dos atos e fatos contábeis; elaborar 
e manter atualizados relatórios contábeis; promover a prestação, acertos e 
conciliação de contas; participar da implantação e execução das normas e rotinas de 
controle interno; 
elaborar e acompanhar a execução do orçamento; elaborar demonstrações contábeis 
e a Prestação de Contas Anual do órgão; prestar assessoria e preparar informações 
econômicofinanceiras; 
atender às demandas dos órgãos fiscalizadores e realizar perícia. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 
Técnica: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

- Formação Superior Completa na área de atuação 
- Registro no Conselho competente. 
- Conhecimento de informática 
 
Comportamental: 
- Iniciativa 
- Capacidade de negociação 
- Liderança 
- Facilidade de comunicação 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Recursos de informática, máquina de calcular, legislação e manuais, material de 
escritório, internet, fax, telefone, agenda, cartão de identificação, entre outros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
 
 

COVEIRO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Organizar e zelar pelo Cemitério Municipal. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Auxiliar nos serviços funerários, construir, preparar, limpar, abrir e fechar 
sepulturas. 
- Realizar sepultamento, exumam e cremam cadáveres, trasladam corpos e 
despojos. 
- Conservar cemitérios, máquinas e ferramentas de trabalho. 
- Zelar pela segurança do cemitério. 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 
Técnica: 
- Ensino fundamental incompleto 
 
Comportamental: 
- Agilidade 
- Capacidade de atenção 
- Demonstrar cuidado com sua segurança pessoal 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Enxada, pá, vassoura, carriola, entre outros  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
 
DENTISTA 

SETOR/ DEPARTAMENTO: Código do cargo: 

Saúde 0033 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Atender e orientar pacientes e executam procedimentos odontológicos, aplicam 
medidas de promoção e prevenção de saúde, ações de saúde coletiva, 
estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interagindo com profissionais de outras 
áreas. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Realizar tratamento no âmbito de atenção básica para a população 
- Encaminhar e orientar os usuários que apresentam problemas complexos a outros 
níveis de assistência 
- Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências 
- Prescrever medicamentos e outras orientações da conformidade com os 
diagnósticos efetuados 
- Desenvolver atividades profissionais junto a crianças, adultos e idosos, com ou sem 
necessidades especiais, em diferentes níveis de complexidade 
 

 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 Técnicas: 
- Formação Superior Completa em Odontologia 
- Possuir inscrição no Conselho Regional da Categoria 
 
Comportamentais: 
 - Demonstrar capacidade motora fina 
 - Empatia 
 - Demonstrar habilidade manual 
 - Demonstrar percepção visual 
 - Organização 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Cadeira e mocho odontológico, compressor, aparelho de raios-X, material de 
consumo odontológico, equipamentos odontológicos periféricos, autoclave, equipo e 
refletor odontológico, Instrumental odontológico, entre outros. 
 

 



  

Rua Sete de Setembro – 932 – Centro – Itobi – SP - CEP: 13715-000 – CNPJ nº 45.735.461/0001-40 
Fone: 19-3647.6000 – Site: www.itobi.sp.gov.br 

..................................................................................................  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
 

ENFERMEIRO  

SETOR/ DEPARTAMENTO: Código do cargo: 

Saúde 0100 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Prestar assistência ao paciente e/ou cliente em clínicas, hospitais, ambulatórios, postos de 
saúde e em domicílio, realizando consultas e procedimentos de maior complexidade e 
prescrevendo ações. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 

- Planejar, organizar e avaliar serviços e a assistência de enfermagem 
- Estabelecer rotina de trabalho para promover a proteção e a recuperação da saúde 
individual e coletiva 
- Fazer planejamento familiar, triagem e visitas domiciliares 
- Coordenar os agentes comunitários e auxiliares de enfermagem casa-casa  
- Realizar ações capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos a saúde  
- Prescrever e administrar medicamentos e/ou aplicar medidas de prevenção e controle 
sistemático de doenças e infecções hospitalas. 
- Exercer tarefas relativas à observação, ao cuidado, a educação sanitária de toda clientela 
assistida 
- Intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da 
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

Técnica: 
- Formação Superior Completa em Enfermagem 
- Possuir inscrição no Conselho Regional da Categoria 
- Conhecimento de Manuais de Normas e Procedimentos 
- Conhecimento de Medicamentos, Hemocomponentes e Hemoderivados 
 
Comportamental: 
- Organização 
- Capacidade de trabalhar em equipe 
- Capacidade de saber ouvir 
- Demonstrar destreza manual 
- Capacidade de liderança 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
Material médico-hospitalar de consumo, equipamentos de suporte respiratório, instrumental 
cirúrgico, balança de pesagem, equipamentos de reanimação cardio-respiratória, 
equipamentos para monitoração de sinais vitais, kit para acesso vascular, Kit de emergência, 
Kit para cateterismo, Kit teste para validação de esterilização de mater, bomba de infusão, 
entre outros.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
ENGENHEIRO CIVIL 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Elaborar projetos de engenharia civil, gerenciar obras, controlar a qualidade de 
empreendimentos. Coordenar a operação e manutenção do empreendimento no 
município. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Proceder a avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o 
projeto e examinando as características do terreno disponível; 
- Calcular os esforços e deformações previstos na obra projetada, ou que afetem a 
mesma, consultando tabelas e efetuando comparações levando em consideração 
fatores com, carga calculada, pressões de área, resistência aos ventos e mudanças 
de temperaturas, dentre outras. 
- Consultar outros especialistas, como engenheiros, mecânicos, eletricistas, químicos 
e arquitetos, trocando informações relativas ao trabalho a ser desempenhado; 
- Elaborar projetos da construção, preparando plantas e especificações da obra, 
indicando tipos e qualidade dos materiais, equipamentos e mão de obra necessária e 
efetuando um cálculo aproximado dos custos, para apresentação, aprovação e 
previsão; 
- Preparar o programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros 
subsídios que se fizerem necessário, dirigindo à execução dos projetos, 
acompanhando e orientando; 
- Vistoriar em obras e projetos, aprovação de plantas e documentos, emissão de 
pareceres, participação em comissões e atividades afins; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 
Técnica: 
- Ensino Superior completo na área de atuação; 
- Registro no CREA; 
- Conhecimento de informática. 
 
Comportamental: 
- Capacidade de liderança 
- Criatividade 
- Demonstrar capacidade de negociação 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Telefone, Computador, Calculadora, Agenda, Máquina fotográfica, entre outros.  

 



  

Rua Sete de Setembro – 932 – Centro – Itobi – SP - CEP: 13715-000 – CNPJ nº 45.735.461/0001-40 
Fone: 19-3647.6000 – Site: www.itobi.sp.gov.br 

..................................................................................................  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
ESCRITURÁRIO 

SETOR/ DEPARTAMENTO: Código do cargo: 

Educação/Administração 0048 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Executar serviços de apoio nas diversas áreas da administração, compreendendo - saúde, 
educação, compras, contabilidade, pessoal, assistência social, entre outras. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Manusear documentos variados cumprindo todo o procedimento necessário referente aos 
mesmos 
- Acompanhar processos administrativos 
- Atender o público e a comunidade 
- Preencher documentos 
- Preparar relatórios, formulários e planilhas 
- Receber e fornecer informações sobre serviços e produtos 
- executar serviços gerais de escritório 
- Elaborar prestação de contas  
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

  
Técnicas: 
- Ensino médio completo 
- Conhecimento em informática 
 
Comportamentais: 
- Iniciativa 
- Trabalho em equipe 
- Facilidade de comunicação 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Recursos de Informática, máquina de calcular, legislação e manuais, material de escritório, 
internet, telefone, agenda, entre outros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
FARMACÊUTICO 

SETOR/ DEPARTAMENTO: Código do cargo: 

Saúde 0202 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, 
armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 

- Dar assistência integral a saúde 
- Responsável por manter a qualidade dos medicamentos (receber, armazenar, estocar, 
conservar e observar a validade) 
- Dar orientação sobre uso de produtos  
- Exercer fiscalização sobre estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional 
- Estar integrada com a equipe de saúde  
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

Técnicas: 
- Formação Superior Completa em Farmácia 
 
Comportamentais: 
- Trabalho em equipe 
- Capacidade de tomar decisões 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Balança, câmara fria, estufa, microscópio, material de acondicionamento e embalagem, entre 
outros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
 

FISIOTERAPEUTA 

SETOR/ DEPARTAMENTO: Código do cargo: 

Saúde 0053 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Aplicar técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de pacientes e 
clientes. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Atender e avaliar as condições funcionais de pacientes e clientes utilizando protocolos e 
procedimentos específicos da fisioterapia e suas especialidades. 
- Realizar atividades profissionais de alcance individual e/ou coletivo 
-Realizar intervenções para melhorar mobilidade, aliviar dor, diminuir processos 
inflamatórios, prevenir lesões e recuperar funções perdidas 
- Aplicar técnicas de alongamento e fortalecimento  
- Responsável por programas sociais – Agita São Paulo  
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

Técnicas: 
- Formação Superior Completa em Fisioterapia 
- Possuir inscrição no Conselho Regional da Categoria 
 
Comportamentais: 
- Trabalho em equipe 
- Dinamismo 
- Perseverança 
- Demonstrar capacidade motora fina 
- Transmitir segurança 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Aparelhos de cinesiomecanoterapia, equipamentos de avaliação, aparelhos eletrofoto 
termoterapia ultrasônicos, macas, entre outros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
FONOAUDIÓLOGO 

SETOR/ DEPARTAMENTO: Código do cargo: 

Saúde 0206 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando 
protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia   
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 

- Efetuar avaliação e diagnostico fonoaudiológico  
- Tratar de pacientes e clientes 
- Diagnosticar distúrbios articulatórios, dificuldades de aprendizagem, disfonia, afasia, 
disfagia, gagueira, deficiência auditiva 
- Fazer terapia de linguagem, voz, e articulação e fazer acompanhamento de alterações dos 
tratamentos 
- Orientar pacientes, familiares, gestantes, idosos e professores 
- Fazer encaminhamentos 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

Técnicas: 
- Formação Superior Completa em Fonoaudióloga 
- Possuir inscrição no Conselho Regional da Categoria 
- Fluência verbal e escrita 
 
Comportamentais: 
- Demonstrar capacidade de observação 
- Estabelecer relacionamento interpessoal 
- Comunicação clara e objetiva 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Audiômetro, brinquedos e jogos educativos e clínicos  material de consumo, material de 
consumo específico, medidor de pressão sonora, entre outros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
MOTORISTA  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Dirigir veículos automotores. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 

 
- Dirigir veículos leves e pesados 
- Dirigir tratores e outras máquinas 
- Dirigir ambulância 
- Dirigir veículos escolares 
- Conduzir micro ônibus 
- Verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua 
utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, amperímetro, sinaleiros, 
freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível, etc. 
- Zelar pela segurança de passageiros 
- Comunicar ao chefe imediato quaisquer defeitos que necessitem dos serviços de 
mecânica, para reparos ou conserto 
- Recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado 
- Respeitar leis de trânsito 
- Cumprir horários e escalas de trabalho; 

- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 
Técnico: 
- Ensino Fundamental Completo 
- Possuir Carteira Nacional de Habitação tipo D 
- Conhecimento das normas de transito 
- Demonstrar noções básicas de mecânica de veículos 
- Curso para transportar Coletivo 
 
Comportamental: 
- Atenção 
- Paciência 
- Segurança 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Carro, kit de segurança, jogo de ferramentas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
NUTRICIONISTA 

SETOR/ DEPARTAMENTO: Código do cargo: 

Educação 0203 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividade. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

- atendimento nutricional na área da saúde do município 
- Planejar cardápios 
- Supervisionar o pré-preparo, preparo e distribuição da merenda  
- Testar a aceitabilidades de novos alimentos 
- Supervisionar, coordenar e controlar o recebimento e armazenamento de produtos bem 
como a higienização e controle da qualidade 
- Treinar as merendeiras 
- Analisar valor nutricional dos alimentos oferecidos 
- Fazer avaliação nutricional dos escolares 
- Elaborar manual de Boas Pratica (POPS) 
- Elaborar ficha técnica de alimentos  
- Preparar relatório de custo de cada preparação (merenda) 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

Técnica: 
- Formação Superior Completa em Nutrição 
- Possuir inscrição definitiva junto ao Conselho Regional da Categoria 
- Dominar legislação 
 
Comportamental: 
- Trabalho em equipe 
- Liderança 
- Delegar funções 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Balança (antropométrica, plataforma, de alimentos), utensílios e equipamentos de cozinha, 
utensílios para produção especial de alimentos, materiais descartáveis, calculadora, 
computador,  entre outros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
 OPERADOR DE MÁQUINA 

SETOR/ DEPARTAMENTO: Código do cargo: 

ADM 0072 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Trabalhar em equipes especializadas nas diversas etapas da construção: sinalização, obra de 
arte e terraplenagem, pavimentação, capa e topografia, topografia de solos, estradas de 
rodagem, entre outras. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: 
pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, amperímetro, sinaleiros, freios, embreagem, 
faróis, abastecimento de combustível, etc 
- Operar máquina com prudência 
- Fazer manutenção das máquinas que estão com problemas 
- Comunicar o encarregado do setor sobre problemas com as maquinas 
- Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas 
- Zelar pelos equipamentos e máquinas 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

  
Técnicas: 
- Ensino fundamental incompleto – CNH Categocia: “C”  
 
Comportamentais: 
- Agilidade 
- Capacidade de atenção 
- Demonstrar cuidado com sua segurança pessoal 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Fone de ouvido, uniforme, equipamentos de segurança. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
PEDREIRO 

SETOR/ DEPARTAMENTO: Código do cargo: 

ADM 0073 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Realizar atividades relacionadas à construção reforma e conservação de prédios e outras 
obras. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Organizar e preparar o local de trabalho na obra 
- Construir fundações e estruturas de alvenaria 
- Aplicar revestimentos e contra-pisos 
- Colocar telhas e outros materiais de cobertura 
- Fazer manutenção geral como pintor e encanador 
- Preocupar-se com a produtividade 
- Zelar pela qualidade do trabalho 
- Obedecer às normas de segurança 
- evitar desperdício de materiais nas obras 
-zelar pela utilização, manuseio, guarda e devolução das ferramentas de trabalho ao final do 
expediante.  
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

Técnica: 
- Ensino fundamental incompleto 
- Conhecimento de normas técnicas e de segurança 
- experiência na área de atuação 
 
Comportamental: 
- Agilidade 
- Capacidade de atenção 
- Demonstrar cuidado com sua segurança pessoal 
- Trabalhos em equipe 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Marreta, colher de pedreiro, cavadeira, furadeira, esquadro, metro, entre outros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
PROCURADOR JURÍDICO 20 HORAS SEMANAIS 

SETOR/ DEPARTAMENTO: Código do cargo: 

Procuradoria 0017 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Advogar e prestar assessoria jurídica para o município. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

- Representar a administração pública na esfera judicial 
- Prestar consultoria e assessoramento jurídico a administração pública 
- Postular, em juízo, propondo ou contestando ações, solicitando providencias junto ao 
magistrado ou ministério publico 
- Avaliar provas documentais e orais 
- Realizar audiências trabalhistas, penais e cíveis 
- Contribuir na elaboração de projetos de lei 
- Analisar legislação para atualização e implementação 
- Zelar pelo interesse público e na manutenção e integridade dos bens, facilitando negócios e 
preservando interesses individuais e coletivos 
- Zelar pelo patrimônio e interesse público 
- Integrar comissões processantes 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 
Técnica: 
- Formação Superior Completo em Direito 
- Dominar expressão escrita 
 
Comportamental: 
- Agir com ética 
- Demonstrar capacidade interpretativa 
- Demonstrar capacidade de convencimento 
- Agir com prontidão 
- Evidenciar capacidade de negociação 
- Demonstrar capacidade de escuta ativa 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Livros jurídicos, internet, jornais, constituição, legislação e normas, código de processo civil, 
equipamento de informática, telefone, sala privativa, revistas, técnicas jurídicas.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - P II  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Preparar e lecionar aulas de educação física para alunos da rede municipal de ensino. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Atender às necessidades educacionais das unidades escolares, conforme sua habilitação 
profissional; 
- Preparar e ministrar aulas;  
- Efetuar registros burocráticos e pedagógicos; 
- Participar em reuniões administrativas, pedagógicas e no processo de planejamento, 
desenvolvimento e avaliação, inerentes às unidades escolares e ao sistema municipal de 
ensino. 
- Desenvolver processo de ensino-aprendizagem propriamente dito, sob a forma de atividades 
técnico-pedagógicas de planejamento, execução e avaliação; 
- Desenvolver atividades extraclasses, quando necessário, para atender demandas 
pedagógicas; 
- Organizam eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 
Técnico: 
 - Ensino Superior Completo, ser portador de diploma de Licenciatura em Educação Física; 
 
Comportamental: 
- Paciência 
- Expressar-se com clareza 
- Proceder com Ética 
- Exercer autoridade com critério 
- Demonstrar pontualidade e assiduidade 
 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Lousa, giz, mesa, TV e vídeo, jogos pedagógicos, livros pedagógicos, cola, tesoura, sulfite, 
dicionário, canetas, lápis, lápis de cor, giz de cera, régua, material de sucata, materiais 
esportivos, entre outros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
PSICÓLOGO 

SETOR/ DEPARTAMENTO: Código do cargo: 

Saúde 0201 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Atender o setor da saúde. Avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e 
sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, 
orientação e educação. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
 
- Realizar atendimento a pacientes com problemas emocionais, psicomotores e psico- 
pedagógicos 
- Colher dados para elaboração de programas que atendam a saúde mental da população 
- Atuar junto à equipe multiprofissional da Saúde 
- Identificar e compreender os fatores que interferem na saúde geral do indivíduo 
- Encaminhar casos que necessitam de atendimento clínico  
 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

Técnica: 
- Formação Superior Completa em Psicologia 
- Possuir inscrição no Conselho Regional da Categoria 
 
Comportamental: 
- Trabalho em equipe 
- Sigilo Profissional 
- Capacidade de saber ouvir 
- Empatia 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Material lúdico, computador e recursos de informática, teste psicológicos, questionários e 
inventários, entre outros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
SERVENTE 

SETOR/ DEPARTAMENTO: Código do cargo: 

Educação 0082 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Serviços de conservação, limpeza, manutenção e serviços auxiliares diversos. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

- Serviço de copa e cozinha 
- Efetuar serviços de limpeza 
- Conservar limpos vidros, fachadas, pisos, janelas, banheiros, portas, etc. 
- Trabalhar seguindo as normas de segurança, higiene e conservação do meio ambiente 
- Zelar pelo material que lhes for confiado. 
-Evitar desperdícios do material em geral 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 
 Técnicas: 
- Ensino Fundamental Incompleto 
 
Comportamentais: 
- Agilidade 
- Capacidade de atenção 
- Demonstrar cuidado com sua segurança pessoal 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Material para limpeza, vassoura, EPI,  entre outros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
TELEFONISTA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Atender a chamadas telefônicas internas e externas, operando mesa 
telefônica, ou outros aparelhos, movimentando dispositivos em geral, para 
estabelecer comunicações internas, locais ou interurbanas. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Atender chamadas telefônicas internas e externas, transferindo-as ou 
prestando informações 
- Atender pedidos de informações telefônicas, anotar recados e registrar 
chamadas; 
- Verificar defeitos nos ramais da mesa de operação e providenciar os reparos 
necessários 
- Outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 
 Técnicas: 
- Ensino Médio completo 
 
Comportamentais: 

- Empatia 
- Iniciativa, pró-atividade, agilidade 
- Compreensão, paciência e versatilidade 
- Humanização no trato com as pessoas 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Mesa do PABX e fax. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
VIGIA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Vigiar patrimônios públicos 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Fazer vigilância e proteção fixa e móvel das áreas administrativas da Prefeitura; 
- Impedir a destruição do patrimônio físico e ambiental 
-Impedir atividades que não estejam de acordo com a administração 
- Fazer ronda noturna 
- Registrar e comunicar a autoridade competente todas e quaisquer ações de invasão, infração 
e danos.  
- Trabalhar em feriados e eventos da cidade. 
- Fiscalizar entrada e saída de pessoas e veículos 
- Acionar o “190” nas ocorrências policiais 
- Acionar o “192” na ocorrência de acidente 
- Sugerir medidas preventivas e corretivas 
- Acionar o “190” nas ocorrências policiais 
- Acionar o “192” na ocorrência de acidente 
- Sugerir medidas preventivas e corretivas 
-Fiscalizar a guarda do patrimônio e exercer a observação de edifícios públicos, e outros 
estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, 
para evitar incêndios, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; 
- Controlar fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares 
desejados;  
- Receber e acompanhar pessoas e mercadorias;  
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 

COMPETENCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 
Técnica: 
- Ensino Fundamental Completo 
 
Comportamental: 
- Manter o auto controle 
- Demonstrar paciência 
- Administrar seu próprio tempo 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Uniforme de vigia, veículo, telefone, entre outros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

ASSISTENTE SOCIAL 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Desenvolver atividades voltadas à pesquisa, planejamento, execução e avaliação de 
programas referentes às demandas sociais do município. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Planejar, executar e avaliar, pesquisas que possam contribuir para a análise da 
realidade social e para subsidiar ações profissionais. 
- Prestar assessoria e supervisão técnica a Entidades, Conselhos Municipais e 
Movimentos Sócios Populares em relação às políticas sociais do município, no 
exercício e na defesa dos seus direitos civis, políticos e sociais. 
- Articular parcerias, viabilizando e participando no desenvolvimento de projetos de 
interesse do município. 
- Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos no âmbito de 
atuação da política da Assistência Social com a participação da sociedade civil. 
- Esclarecer pessoas e grupos de diferentes segmentos sociais, identificando 
recursos e encaminhando-os para o atendimento. 
- Realizar estudos sócio-econômico para fins de inclusão em benefícios, serviços e 
programas desenvolvidos por órgãos da, administração pública e sociedade civil. 
- Planejar, organizar e administrar benefícios, atendendo a política da Assistência 
Social. 
- Desenvolver e participar de programas de educação continuada relacionados a área 
de atuação. 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 
 Técnicas: 
- Ensino Superior Completo na área 
- Registro no Conselho competente. 
 
 
Comportamentais: 
- Empatia 
- Iniciativa, pró-atividade, agilidade 
- Compreensão, paciência e versatilidade 
- Humanização no trato com as pessoas 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Material de escritório, internet, fax, telefone, agenda, entre outros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - PII 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Preparar e lecionar e preparar aula de arte para alunos da rede municipal de ensino. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 

- Atender às necessidades educacionais das unidades escolares, conforme sua habilitação 
profissional; 
- Preparar e ministrar aulas;  
- Efetuar registros burocráticos e pedagógicos; 
- Participar em reuniões administrativas, pedagógicas e no processo de planejamento, 
desenvolvimento e avaliação, inerentes às unidades escolares e ao sistema municipal de 
ensino. 
- Desenvolver processo de ensino-aprendizagem propriamente dito, sob a forma de atividades 
técnico-pedagógicas de planejamento, execução e avaliação; 
- Desenvolver atividades extraclasses, quando necessário, para atender demandas 
pedagógicas; 
- Organizam eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 
Técnico: 

- Ensino Superior Completo, ser portador de diploma de Licenciatura em Educação 

Artística, e/ou ser portador de diploma de Licenciatura em Arte em qualquer das linguagens: 
Artes Visuais, Artes Plásticas, Design, Música, Teatro, Artes Cênicas e Dança. 

 
 
Comportamental: 
- Paciência 
- Expressar-se com clareza 
- Proceder com Ética 
- Exercer autoridade com critério 
- Demonstrar pontualidade e assiduidade 
 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Lousa, giz, mesa, TV e vídeo, jogos pedagógicos, livros pedagógicos, cola, tesoura, sulfite, 
dicionário, canetas, lápis, lápis de cor, giz de cera, régua, material de sucata, entre outros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

RECEPCIONISTA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Recepcionar e/ou atender a população. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 

- Recepcionar e prestar serviços de apoio a população e/ou clientes/pacientes;  
- Prestar atendimento telefônico e fornecer informações em todos os 
estabelecimentos públicos; 
- Marcar entrevistas ou consultas e receber clientes;  
- Averiguar suas necessidades e dirigir ao lugar ou a pessoa procurados; 
- Agendar serviços, reservar (consultas);  
- Observar normas internas de segurança, conferindo documentos e 
idoneidade dos clientes e notificando seguranças sobre presenças estranhas;  
- Organizar informações e planejar o trabalho do cotidiano; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 
Técnico: 
- Ensino Médio Completo 
- Noções básicas de informática  
 
Comportamental: 
- Paciência 
- Expressar-se com clareza 
- Proceder com Ética 
- Demonstrar pontualidade e assiduidade 
 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Mesa, cadeira, telefone, agenda, entre outros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
AJUDANTE GERAL 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 

Atuarão em atividades que exigirão grandes esforços físicos nos logradouros 
do município e terão como atribuições principais: ABERTURA DE VALAS, 
CARGA E DESCARGA DE MATÉRIAS, LIMPEZA DE CÓRREGOS E RIOS, 
PODA DE ÁRVORES, não se tratando portanto, de serviços internos, como 
limpeza de escolas, creches, repartições, salas, dentre outros. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Auxiliar nos serviços internos e externos, armazenagem de materiais leves e 
pesados, tais como cal, cimento, areia, tijolos e outros, acondicionando-os em 
prateleiras ou pátios dos almoxarifados, para assegurar o estoque dos 
mesmos;  
- Auxiliar nos serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando a terra, 
plantando sementes e mudas, podando árvores, visando conservar, cultivar e 
embelezar canteiros em geral;  
- Executar os serviços de preparo de terra para o plantio, inclusive aplicação 
de adubos e produtos químicos apropriados, procedendo a limpeza, 
conservação e irrigação de canteiros de jardins;  
- Efetuar o plantio, enxerto e semeadura, de gramas, folhagens, árvores e 
plantas ornamentais, execução de podas, proteção e defesa das plantas; 
- Dispensar tratos fitossanitários às plantas, aplicando inseticidas por 
pulverização ou por outro processo, para evitar ou erradicar pragas e 
moléstias;  
- Efetuar limpeza e conservação de áreas verdes, praças, terrenos baldios, 
ruas e outros logradouros públicos, carpindo, limpando, lavando, varrendo, 
transportando entulhos, visando melhorar o aspecto do município;   
- Efetuar a limpeza e conservação dos cemitérios e velórios, bem como auxilia 
na preparação de sepulturas, abrindo e fechando covas, para permitir o 
sepultamento dos cadáveres; Auxiliar o motorista nas atividades de 
carregamento, descarregamento e entrega de materiais e mercadorias, 
valendo-se de esforço físico e/ou outros recursos, visando contribuir para a 
execução dos trabalhos;  
- Auxiliar na preparação de ruas para a execução de serviços de 
pavimentação, compactando o solo, esparramando terra e pedra, para manter 
a conservação dos trechos desgastados ou na abertura de novas vias;  
- Auxiliar nas instalações e manutenções elétricas, fornecendo materiais 
necessários e utilizando ferramentas manuais, para estruturar a parte geral 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

das instalações;  
- Apreender animais soltos em vias públicas, tais como, cavalos, vacas, 
cachorros, cabritos etc., laçando-os e conduzindo-os ao local apropriado, para 
evitar acidentes e garantir a saúde da população;  
- Auxiliar no assentamento de tubos de concreto, transportando-os e/ou 
segurando-os para garantir a correta instalação;  
- Executar serviços de capinação em terrenos, ruas, avenidas, estradas rurais 
e outros logradouros públicos; procede a limpeza nas margens e leitos de 
córregos e rios;  
- Carrega e descarrega galhos nos caminhões de coleta, para conservação da 
limpeza pública;  
- Zelar pela conservação das ferramentas, utensílios e equipamentos de 
trabalho, recolhendo-os e armazenando-os nos locais adequados;  
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 
Técnico: 
- Ensino fundamental incompleto. 
- Conhecimento de normas técnicas e de segurança 
 
Comportamental: 
- Agilidade 
- Capacidade de atenção 
- Demonstrar cuidado com sua segurança pessoal 
- Trabalhos em equipe 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

Enxada, Pá, carriola, entre outros 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
ELETRICISTA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Executar trabalhos de eletricista junto aos Prédios Públicos. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Executar os trabalhos rotineiros de eletricista, colocando e fixando os quadros de 
distribuição, caixa de fusíveis, tomadas e interruptores, utilizando ferramentas 
manuais, comuns e específicas, para estruturar a parte geral da instalação elétrica. 
- Efetuar a ligação de fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves, 
conectores e Game`s over. .materiais isolastes, testando posteriormente a ligação, 
para completar o serviço de instalação. 
- Realizar a manutenção e instalar ornamentos de ruas, festas, desfiles e outras 
solenidades programadas pela organização, montando as luminárias e aparelhos de 
som, para obter os efeitos desejados. 
- Executar a manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos 
elétricos, reparando peças e partes danificadas, para assegurar o seu perfeito 
funcionamento. 
Supervisionar as tarefas executadas por seus auxiliares, acompanhando as etapas de 
instalação, manutenção e reparação elétrica, para assegurar a observância das 
especificações de qualidade e segurança. 
- Promover a instalação, reparo ou substituição de tomadas, fios, lâmpadas, painéis e 
interruptores, utilizando chaves, alicates e outras ferramentas, para atender às 
necessidades de consumo de energia elétrica. 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

Técnico: 
- Ensino fundamental completo. 
- Conhecimento de normas técnicas e de segurança 
 
Comportamental: 
- Agilidade 
- Capacidade de atenção 
- Demonstrar cuidado com sua segurança pessoal 
- Trabalhos em equipe 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

Ferramentas, fios, alicate, chave de fenda, entre outros 
 

INSPETOR DE ALUNO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Cuidar da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Observar os alunos nas dependências da Unidade Escolar 
- Zelar pelo seu bem estar, orientando-os no cumprimento das normas de conduta 
- Acompanhar alunos na entrada, saída, recreios e ônibus escolar 
- Atender solicitações da direção e professores pertinentes ao trabalho pedagógico 
- Informar direção sobre conduta de alunos 
- Colaborar na execução de atividades cívica, sociais, culturais  
- Colaborar na divulgação de avisos e instruções 
- Organizar ambiente escolar e providenciam manutenção predial; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 
Técnica: 
- Ensino Médio Completo 
 
Comportamental: 
- Paciência 
- Senso de observação 
- Cordialidade 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Chaves de emergência, campainha, relógio, chaves. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
INSPETOR DE ALUNO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Cuidar da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Observar os alunos nas dependências da Unidade Escolar 
- Zelar pelo seu bem estar, orientando-os no cumprimento das normas de conduta 
- Acompanhar alunos na entrada, saída, recreios e ônibus escolar 
- Atender solicitações da direção e professores pertinentes ao trabalho pedagógico 
- Informar direção sobre conduta de alunos 
- Colaborar na execução de atividades cívica, sociais, culturais  
- Colaborar na divulgação de avisos e instruções 
- Organizar ambiente escolar e providenciam manutenção predial; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 
Técnica: 
- Ensino Médio Completo 
 
Comportamental: 
- Paciência 
- Senso de observação 
- Cordialidade 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Chaves de emergência, campainha, relógio, chaves. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Prestar assistência terapeuta e recreacional, aplicando métodos e técnicas com a 
finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente; 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
-Executar atividades técnicas específicas de Terapeuta Ocupacional no sentido de 
tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiências 
físicas ou psíquicas;  
-Planejar e executar trabalhos criativos, manuais, de mecanografia, horticultura e 
outros, individuais ou em pequenos grupos, estabelecendo as tarefas de acordo com 
as prescrições médicas; programar as atividades diárias do paciente-AVDs, 
orientando o mesmo na execução dessas atividades;  
-Elaborar e aplicar testes específicos para avaliar níveis de capacidade funcional e 
sua aplicação;  
-Orientar a família do paciente e a comunidade quanto ás condutas terapêuticas a 
serem observadas para sua aceitação no meio social;  
-Prestar orientação para fins de adaptação ao uso de órtese e prótese; 
-Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 
próprias do cargo; 
-Realizar diagnósticos específicos; 
-Desenvolver, ainda, programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de 
vida. 
-Executar tarefas afins, determinadas pelo superior imediato. 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 Técnicas: 
- Ensino Superior Completo na área de atuação; 
- Registro no Conselho competente. 
 
 
Comportamentais: 
- Trabalho em equipe 
- Dinamismo 
- Perseverança 
- Demonstrar capacidade motora fina 
- Transmitir segurança 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Equipamentos de avaliação, macas, jogos, entre outros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
MÉDICO DO TRABALHO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes e clientes; 
implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto 
individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde, 
efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e 
difundem conhecimentos da área médica. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

-Examina o servidor, auscultando-o, executando palpações e percussões, por 
meio de estetoscópio e de outro aparelhos específicos, para verificar a 
presença de anomalias e distúrbios, a fim de avaliar-lhe as condições de 
saúde e estabelecer o diagnóstico; 
-Executa exames periódicos de todos os servidores, ou em especial daqueles 
expostos a maior risco de acidentes de trabalho ou de doenças profissionais, 
fazendo o exame clínico e/ou interpretando os resultados de exames 
complementares, para controlar as condições de saúde dos mesmos e 
assegurar a continuidade operacional do órgão público; 
-Executa exames médicos especiais nos servidores do sexo feminino, 
menores, idosos ou portadores de subnormalidades, fazendo anamnese, 
exame clínicos e/ou interpretando os resultados de exames complementares, 
para controlar as condições de saúde dos mesmos e assegurar a continuidade 
operacional do órgão público; 
-Faz tratamento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações 
agudas da saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para 
prevenir consequências mais graves ao servidor público; 
-Avalia, juntamente com outros profissionais, condições de insegurança, 
visitando periodicamente os locais de trabalho, para sugerir à direção do órgão 
público medidas destinadas a remover ou atenuar os riscos existentes; 
-Participa, juntamente com outros profissionais, da elaboração e execução de 
programas de proteção à saúde dos trabalhadores, analisando em conjunto os 
riscos, as condições de trabalho, os fatores de insalubridade, da fadiga e 
outros, para obter a redução de absenteísmo e a renovação da mão-de-obra; 
-Participa do planejamento e execução dos programas de treinamento de 
equipes de atendimento de emergência, avaliando as necessidades e 
ministrando aulas, para capacitar o pessoal incumbido de prestar primeiros 
socorros em casos de acidentes graves ou catástrofes; 
-Participa de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais, 
lesões traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo 
formulários próprios e estudando dados estatísticos, para estabelecer medidas 
destinadas a reduzir a moralidade e a mortalidade decorrentes de acidentes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

de trabalho, doenças de trabalho, doenças profissionais e doenças de 
natureza não-ocupacional; 
-Participa dos programas de vacinação, orientando a seleção das pessoas que 
trabalharão e o tipo de vacina a ser aplicada, para prevenir moléstias 
transmissíveis; 
-Participa de estudos das atividades realizadas pela Administração Pública, 
analisando as exigências psicossomáticas de cada atividade, para elaboração 
das análises profissiográficas; 
-Procede aos exames médicos destinados à admissão do candidato habilitado 
ao serviço público municipal, para possibilitar a avaliação para declará-la apto 
para o ingresso; 
-Elabora, quando solicitado, laudos periciais sobre acidentes de trabalho, 
condições de insalubridade e penosidade e doenças profissionais, fornecendo 
subsídios para tomadas de decisões em questões específicas relacionadas às 
normas de segurança, higiene e medicina do trabalho; 
-Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 
 Técnicas: 
- Ensino Superior Completo na área de atuação; 
- Credenciamento pelo Conselho Regional de Medicina (CRM); 
- Especialização em Medicina e Segurança do Trabalho 
Comportamentais: 
- Empatia 
- Conseguir interpretar linguagem verbal e não-verbal 
- Capacidade de tomar decisões 
- Demonstrar capacidade de preservar sigilo médico 
- Capacidade de saber ouvir 
- Efetuar atendimento humanizado 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

Termômetro, estetoscópio, maca, mesa, cadeira, entre outros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
MERENDEIRA 

SETOR/ DEPARTAMENTO: Código do cargo: 

Educação 0067 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Preparar a merenda escola. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Preparar refeições balanceadas de acordo com o cardápio pré-estabelecido e o horário pré-
determinado pela direção 
- Controlar quantitativa e qualitativamente as refeições 
- Informar o responsável quanto à reposição de estoque  
- Realizar serviço de limpeza e esterilização de pratos, talheres, utensílios e vasilhames de 
cozinha 
-Evitar perdas e desperdícios 

 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 
Técnico: 
-Ensino Fundamental  
- Dominar técnicas de preparação e conservação de alimentos 
 
Comportamental: 
- Trabalhar com atenção 
-Trabalhar em equipe 
- Demonstrar capacidade de iniciativa 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Fogões, aparelhos de preparação ou manipulação de gênero alimentício, refrigeração, EPI, 
entre outros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Zelar pela segurança do trabalho dos servidores municipais. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
-Informar o empregador, por meio de parecer técnico, sobre os riscos 
existentes nos ambientes de trabalho, bem como orientá-lo sobre as medidas 
de eliminação; 
-Informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, 

bem neutralização. 
-Como as medidas de eliminação e neutralização, executar programas de 
prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais e do trabalho no ambiente 
de trabalho, com a participação dos trabalhadores. 
- Efetuar inspeções em locais, instalações e equipamentos nas diversas 
unidades da organização, determinando fatores e riscos de acidentes, 
estabelecendo normas e dispositivos de segurança, visando a prevenção e 
minimização de acidentes e fatores inseguros; 
- Estabelecer normas e dispositivos de segurança, sugerindo modificações nos 
equipamentos e instalações, verificando sua observância para prevenir 
acidentes; 
-Inspecionar postos de combate a incêndios, examinando mangueiras, 
hidrantes, extintores e outros equipamentos de proteção, a fim de certificar-se 
de suas perfeitas condições de funcionamento e sugerir medidas corretivas e 
preventivas; 
-Elaborar relatórios com base nas inspeções, comunicando os resultados das 
mesmas, propondo aquisição, reparação e remanejamento de equipamentos, 
visando verificar a total observância dos padrões estabelecidos pelas normas 
técnicas de segurança do trabalho; 
-Efetuar o desenvolvimento da mentalidade prevencionista dos servidores da 
organização, instruindo os mesmos quanto às normas de segurança, combate 
a incêndios e demais medidas de prevenção de acidentes, através de 
palestras, a fim de que possam agir acertadamente em casos de emergência; 
-Coordenar a publicação de matérias sobre segurança no trabalho, 
preparando instruções e orientando a confecção de cartazes e avisos sobre 
prevenção de acidentes, para a garantia da integridade do pessoal; 
-Participa de reuniões sobre segurança do trabalho, fornecendo informações 
sobre o assunto e apresentando sugestões para aperfeiçoar o sistema 
existente; 
-Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

Técnicas: 
- Curso de Técnico em Segurança no Trabalho, com Registro no MTE 
- Possuir inscrição no Conselho Regional da Categoria 
 
Comportamentais: 
- Demonstrar capacidade de observação 
- Estabelecer relacionamento interpessoal 
- Comunicação clara e objetiva 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Computador, agenda, mesa, cadeira, entre outros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
BIBLIOTECÁRIO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 

Planejar e executar atividades técnicas de biblioteconomia; 
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Organizar, administrar e fiscalizar as várias seções da(s) bibliotecas(s) da 
administração direta, indireta ou autárquica; 
- Organizar, e manter em dia a classificação, a catalogação e o inventário das 
obras, periódicos, discos, fitas magnéticas, mapas, etc; 
-Supervisionar e cuidar da conservação dos livros, do mobiliário, da biblioteca 
e do material ao seu cuidado, mantendo a ordem no recinto da mesma e 
responsabilizando-se pela perda ou avaria dos livros; 
- Propor, a doação e aquisição de livros e outras publicações; 
- Executar treinamento do pessoal de apoio; 
- Orientar o usuário na localização de materiais; 
- Proceder levantamento bibliográficos de assuntos solicitados; 
-Desenvolver eventos, programas, projetos e outros incentivos ao 
desenvolvimento e preservação da cultura; 
- Executar tarefas afins; 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 
Técnico: 
- Ensino Superior Completo na área de atuação. 
- Registro no Conselho competente. 
- Conhecimento de normas técnicas e de segurança 
 
Comportamental: 
- Agilidade 
- Capacidade de atenção 
- Demonstrar cuidado com sua segurança pessoal 
- Trabalhos em equipe 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Computador, mesa, cadeira, entre outros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
TRATORISTA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 

Operar tratores, máquinas agrícolas, equipe agrícola e reboques montados 
sobre rodas pra carregamento e descarregamento de material, roçada de 
terrenos e limpeza de vias, praças e jardins. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Operar tratores para execução de serviços de aração, plantio, colheita, 
roçados, preparo do solo, construção de açudes, limpezas, construção de 
canais de irrigação, pulverizações, distribuição de calcário, adubação, 
correção do solo;  
- Conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os 
comandos de marcha e direção, para posicioná-la conforme as necessidades 
do serviço;  
- Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da 
máquina, acionando pedais e alavancas de comando, para carregar ou 
descarregar terra, areia , cascalho, pedras, materiais similares, arar, gradear, 
plantar, roçar, distribuir calcário, adubos, sementes e similares;  
- Operar máquinas agrícolas como colheitadeiras, reboques, plantadeiras, 
equipamentos de transporte e armazenamento de grãos e produtos químicos;  
- Operar enxada rotativa e sulcador;  
- Operar máquinas de plantio direto;  
- Realizar o transporte de adubos e estercos;  
- Realizar o bombeamento de herbicidas e outros produtos químicos;  
- Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das 
operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua correta 
execução;  
- Por em prática as medidas de segurança recomendadas para operação e 
estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes;  
- Limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as instruções de 
manutenção do fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, quando 
necessário; 
- Efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, para 
assegurar o bom funcionamento do equipamento;  
- Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina 
e seus implementos e, após executados, efetuar os testes necessários;  
- Anotar segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os 
trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e outras 
ocorrências, para controle de chefias;  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

- Executar outras atribuições afins.  
COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

Técnico: 
- Ensino fundamental incompleto 
- Carteira Nacional de Habilitação "D" ou "E" 
- Conhecimento de normas técnicas e de segurança 
 
Comportamental: 
- Agilidade 
- Capacidade de atenção 
- Demonstrar cuidado com sua segurança pessoal 
- Trabalhos em equipe 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

Fone de ouvido, uniforme, equipamentos de segurança. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
MONITOR 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Acompanha alunos desde o embarque no transporte escolar até seu 
desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde 
o embarque, no final do expediente escolar, até o desembarque nos pontos 
próprios; 
- Verifica se todos os alunos estão assentados adequadamente dentro do 
veículo de transporte escolar;  
- Orienta os alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar partes do 
corpo para fora da janela;  
- Zela pela limpeza do transporte durante e depois do trajeto;  
- Identifica a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do 
local;  
- Ajuda os alunos a subir e descer as escadas dos transportes;  
- Verifica a segurança dos alunos no momento do embarque e do 
desembarque; 
- Verifica os horários dos transportes, informando aos pais e alunos; 
- Conferi se todos os alunos freqüentes no dia estão retornando para os lares;  
- Ajuda os pais de alunos especiais na locomoção dos alunos;  
- Fazer o controle dos atendimentos, necessário para garantir o direito de todo 
cidadão a usar os computadores; 
- Atender os usuários; 
- Prestar informações solicitadas; 
- Atuar nas unidades de educação da Prefeitura, acolhendo, cuidando e 
educando crianças, em conformidade com uma proposta educacional; 
- Promover o contato afetivo e harmonioso entre adulto e criança; 
- Conhecer e acompanhar o desenvolvimento das crianças na forma em que 
vivem, seus progressos e dificuldades;  
- Subsidiar e orientar as crianças em suas atividades pedagógicas recreativas, 
alimentares, higiênicas, fisiológicas e de repouso; 
- Zelar pela guarda e conservação do material de consumo da unidade; 
-Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

Técnicas: 
- Ensino Médio completo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

Comportamentais: 
- Paciência 
- Senso de observação 
- Cordialidade 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Agenda, caneta, entre outros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
AUDITOR-FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
I - em caráter exclusivo, relativamente aos impostos de competência do Município de 
Itobi, às taxas e às contribuições administradas pelo Departamento de 
Finanças/Divisão de Administração Tributária: 
a) constituir o crédito tributário, mediante lançamento, inclusive por emissão 
eletrõnica, proceder a sua revisão de oficio, homologar, aplicar as penalidades 
previstas na legislação e proceder à revisão das declarações efetuadas pelo sujeito 
passivo; 
b) controlar, executar e aperfeiçoar procedimentos de auditoria, diligência, perícia e 
fiscalização, objetivando verificar o cumprimento das obrigações tributárias do sujeito 
passivo, praticando todos os atos definidos na legislação especifica, inclusive os 
relativos a busca e à apreensão de livros, documentos e assemelhados, bem como o 
de lacrar bens móveis, no exercício de suas funções; 
c) supervisionar o compartilhamento de cadastros e informações fiscais com as 
demais administrações tributárias da União, dos Estados e outros Municípios, 
mediante lei ou Convênio; 
d) autorizar e supervisionar o credenciamento de usuários de sistemas tributários 
informatizados; 
e) avaliar e especificar os parâmetros de tratamento de informação, com vistas às 
atividades de lançamento, arrecadação, cobrança e controle de tributos e 
contribuições; 
f) planejar, coordenar, supervisionar e exercer, observada a competência especifica 
de outros órgãos, as atividades de repressão à sonegação fiscal, ocultação de bens, 
direitos e valores; 
g) analisar, elaborar e proferir decisões, em processos administrativo-fiscais, nas 
respectivas esferas de competência, inclusive os relativos ao reconhecimento de 
direito creditório, à solicitação de declaração, à imunidade, a quaisquer formas de 
suspensão, exclusão e extinção de créditos tributários previstos na Lei Federal n° 
5.172, de 25 de outubro de 1996, à restituição, ao ressarcimento e à redução de 
tributos e contribuições, bem como participar de órgão de julgamento singulares ou 
colegiados à Administração Tributária; 
h) estudar, pesquisar e emitir pareceres de caráter tributário, inclusive em processos 
de consulta; 
i) elaborar minutas de atos normativos e manifestar-se sobre projetos de lei referentes 
a matéria tributária; 
j) supervisionar as atividades de disseminação de informações ao sujeito passivo, 
visando á simplificação do cumprimento das obrigações tributárias e à formalização 
de processos; 
k) elaborar minuta de cálculo de exigência tributária alterada por decisão 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

administrativa ou judicial; 
l) prestar assistência aos órgãos encarregados da representação judicial do 
Município; 
m) informar os débitos vencidos e não pagos para inscrição na Dívida Ativa antes do 
termo prescricional; 
n) planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de fiscalização, 
arrecadação e de cobrança dos impostos, taxas e contribuições; 
o) realizar pesquisa e investigação relacionadas às atividades de inteligência fiscal; 
 
II - em caráter geral, sem prejuízo das demais atividades inerentes às atribuições do 
Departamento de Finanças/ Divisão de Administração Tributária: 
a) assessorar, em caráter individual ou em grupos de trabalho, as autoridades 
superiores do Departamento de Finanças/ Divisão de Administração Tributária, ou de 
outros órgãos da Administração, e prestar-lhes assistência especializada, com vista à 
formulação e à adequação da política tributária, ao desenvolvimento econômico, 
envolvendo planejamento, coordenação, controle, supervisão, orientação e 
treinamento; 
b) coordenar, participar e implantar projetos, planos ou programas de interesse da 
Administração Tributária; 
c) apresentar estudos e sugestões para o aperfeiçoamento da legislação tributária 
municipal e para o aprimoramento ou implantação de novas rotinas e procedimentos; 
d) preparar os atos necessários à conversão de depósitos em renda do Município, 
bem como à autorização para o levantamento de depósitos administrativos após as 
decisões emanadas das autoridades competentes; 
e) avaliar e especificar sistemas e programas de informática relativos às atividades de 
lançamento, arrecadação, cobrança e controle de tributos e contribuições; 
f) acessar as informações sobre o andamento de ações judiciais que envolvam 
créditos de impostos e contribuições de competência do Município de Itobi; 
g) realizar análises de natureza contábil, econômica ou financeira, relativa às 
atividades de competência tributária do Município; 
h) desenvolver estudos objetivando o acompanhamento, o controle e a avaliação da 
receita tributária; 
i) exercer as atividades de orientação ao contribuinte quanto à interpretação da 
legislação tributária e ao exato cumprimento de suas obrigações fiscais. 
 
-Executar tarefas afins, determinadas pelo superior imediato. 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 
Técnica: 
- Formação Superior Completa. 
- Conhecimento de informática 
 
Comportamental: 
- Iniciativa 
- Capacidade de negociação 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

- Liderança 
- Facilidade de comunicação 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Recursos de informática, máquina de calcular, legislação e manuais, material de 
escritório, internet, telefone, agenda, cartão de identificação, entre outros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

GESTOR DE CONVÊNIOS E CONTRATOS 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Administra, gerencia e acompanha, realiza e fiscaliza os convênios e contratos do Município. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

- Administra e elaborara projetos para captação de recursos junto aos diversos órgãos 
públicos na esfera federal e estadual e nas fontes de financiamentos privadas e 
internacionais; 
- Dar suporte ao Gabinete do Prefeito e aos Secretários Municipais nas ações relacionadas a 
projetos de desenvolvimento; 
- Administra e gerenciar todos os Convênios da Prefeitura; 
- Assessorar todas as Secretarias com relação à confecção, implementação, condução e 
realização dos projetos e convênios; 
Conduzir e coordenar todos os programas dentro do Sistema de Convênios 
- Elaborar planejamento estratégico participativo com ações de desenvolvimento, integração, 
sustentabilidade e inclusão; 
- Aprimorar os processos de desenvolvimento local; 
- Trabalhar todas as logísticas na área de desenvolvimento sustentável. 
desenvolver projetos, programas ou ações de excepcional importância para o município, com 
o objetivo de melhorar a qualidade de vida da cidade. 
- Promover e coordenar os processos de captação de recursos nacionais e internacionais, 
públicos e/privados, para elaboração de estudos e formulação e realização de ações, 
programas e projetos especiais de interesse para o município; 
- Atuar junto às entidades da Administração Pública Direta e Indireta responsáveis pelos 
projetos a serem implantados e/ou financiados, fornecendo o apoio técnico necessário para 
facilitar e otimizar a captação dos recursos e implementação; 
- Elaborar e promover, através de acordos e convênios com as instituições de ensino, cursos 
de capacitação em desenvolvimento de projetos e programas na esfera da Administração 
Pública Municipal. 

 
COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

Técnica: 
- Formação Superior Completa 
- Conhecimento de informática 
 
Comportamental: 
- Iniciativa 
- Liderança 
- Facilidade de comunicação 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

Recursos de informática, legislação e manuais, material de escritório, internet, fax, telefone, 
agenda, cartão de identificação, entre outros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

PROFESSOR DE MÚSICA - P II  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Preparar e lecionar aulas de música para alunos da rede municipal de ensino. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Atender às necessidades educacionais das unidades escolares, conforme sua habilitação 
profissional; 
- Preparar e ministrar aulas;  
- Efetuar registros burocráticos e pedagógicos; 
- Participar em reuniões administrativas, pedagógicas e no processo de planejamento, 
desenvolvimento e avaliação, inerentes às unidades escolares e ao sistema municipal de 
ensino. 
- Desenvolver processo de ensino-aprendizagem propriamente dito, sob a forma de atividades 
técnico-pedagógicas de planejamento, execução e avaliação; 
- Desenvolver atividades extraclasses, quando necessário, para atender demandas 
pedagógicas; 
- Organizam eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 
Técnico: 

- Ensino Superior Completo, ser portador de diploma de Licenciatura em Educação Musical, 
e/ou na ausência deste apresentar diploma expedido por Conservatório, juntamente com outra 
licenciatura na área de Educação. 

 
Comportamental: 
- Paciência 
- Expressar-se com clareza 
- Proceder com Ética 
- Exercer autoridade com critério 
- Demonstrar pontualidade e assiduidade 
 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Lousa, giz, mesa, TV e vídeo, jogos pedagógicos, livros pedagógicos, cola, tesoura, sulfite, 
dicionário, canetas, lápis, lápis de cor, giz de cera, régua, material de sucata, instrumentos 
musicais, entre outros. 
 

 
 



  

Rua Sete de Setembro – 932 – Centro – Itobi – SP - CEP: 13715-000 – CNPJ nº 45.735.461/0001-40 
Fone: 19-3647.6000 – Site: www.itobi.sp.gov.br 

..................................................................................................  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 

SETOR/ DEPARTAMENTO: Código do cargo: 

Educação 0159 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Lecionar e preparar aula para alunos de educação infantil e do primeiro a quinto ano do 
ensino fundamental. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 

- Ministrar aulas 
- Preparar aulas 
- Efetuar registros burocráticos e pedagógicos; 
- Participar na elaboração do projeto pedagógico;  
- Planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais 
- Atuar em reuniões administrativas e pedagógicas 
- Organizar eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 
Técnico: 
- Ensino Superior Completo na área específica de educação 
- Dominar a modalidade escrita da língua 
- Conhecer legislação educacional 
- Domínio das normas ortográficas e gramaticais 
 
Comportamental: 
- Paciência 
- Expressar-se com clareza 
- Proceder com Ética 
- Exercer autoridade com critério 
- Demonstrar pontualidade e assiduidade 
 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Lousa, giz, mesa, TV e vídeo, jogos pedagógicos, livros pedagógicos, cola, tesoura, sulfite, 
dicionário, canetas, lápis, lápis de cor, giz de cera, régua, material de sucata, entre outros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
MECÂNICO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

Executar os serviços de manutenção mecânica, montando e desmontando 
máquinas e equipamentos, reparando ou substituindo partes e peças, visando 
o seu perfeito funcionamento e prolongamento de sua vida útil. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
Efetuar as inspeções de rotina para diagnosticar o estado de conservação e 
funcionamento dos equipamentos mecânicos. 
Executar serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva em todos 
os equipamentos e respectivos acessórios, assegurando o seu adequado 
funcionamento. 
Confeccionar conjuntos mecânicos, máquinas ou equipamentos, seguindo 
desenho, de acordo com as necessidades do setor solicitante. 
Executar a manutenção de motores elétricos, moto-bombas, etc., efetuando a 
troca de selo mecânico, rolamentos e buchas. 
Executar a lubrificação, regulagens e calibragens de todos os equipamentos 
mecânicos e pneumáticos, conforme especificações de cada máquina, 
utilizando os instrumentos apropriados. 
Acompanhar os testes de produção, verificando o adequado funcionamento 
das máquinas.  
Verificar a necessidades de reparos nas ferramentas utilizadas no processo 
produtivo. 
Anotar os reparos feitos, peças trocadas, para efeito de controle. 
Verificar o estado de rolamentos, trocando-os se necessário, de acordo com 
padrões estabelecidos. 
Manter dados e referencias dos equipamentos e peças de reposição. 
Desmontar e montar motores, corrigindo os defeitos encontrados. 
Traçar, furar, abrir roscas, cortar peças, manual ou mecanicamente, para 
confecção de peças e máquinas, conforme solicitado. 
Confeccionar rasgos de chavetas em polias, embreagens, engrenagens, etc., 
utilizando plaina, furadeira ou frezadora. 
Executar pequenos serviços de solda, corte com maçarico, quando 
necessário. 
Executar a troca de óleo, limpeza e manutenção dos compressores 

 
COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

Técnica: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 
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- Ensino fundamental incompleto 
 
Comportamental: 
- Iniciativa 
- Liderança 
- Facilidade de comunicação 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

Fone de ouvido, uniforme, equipamentos de segurança.. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI 

Estado de São Paulo 

 
ALMOXARIFE 

SETOR/ DEPARTAMENTO: Código do cargo: 

ADM 0003 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
Organizar e responder pelo almoxarifado da prefeitura. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

 
- Arquivar, controlar e organizar, bens, materiais/produtos e documentos  
- Realizar fichas, cadastros e controles de bens, materiais/produtos e documentos 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 
Técnica: 
- Técnico em Almoxarifado ou em Organização e Métodos  
- Conhecimento em Informática 
 
Comportamental: 
- Organização  
- Facilidade de Comunicação 
- Capacidade de negociação 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS 

 
Material de escritório, arquivos, internet, fax, telefone, agenda. 
 

 


